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Oznámení o nabídkovém řízení č. 879/2008/0011
na prodej cukru z intervenčních zásob SZIF na vývoz
Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (dále jen SZIF)
vyhlašuje dílčí nabídkové řízení č. 879/2008/0011 na prodej cukru z intervenčních zásob na vývoz
dle NK (ES) č. 879/2008.
Písemné nabídky do nabídkového řízení se doručují na adresu – Státní zemědělský intervenční fond,
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1. Nabídky je možno zaslat poštou, doručit do podatelny osobně nebo kurýrem
(přízemí naproti vrátnici).
Nabídka je platná pouze tehdy, pokud je podle čl. 44 NK (ES) č. 952/2006 před uplynutím lhůty pro podání
nabídek doloženo, že v rámci daného nabídkového řízení byla složena nabídková záruka 200 EUR na jednu tunu
cukru.
Účelem nabídkového řízení je stanovit minimální cenu, kterou jsou účastníci nabídkového řízení ochotni
zaplatit za cukr uvedený v článku 1 NK (ES) č. 879/2008. Jelikož se na tento cukr nebudou vztahovat vývozní
náhrady, nezohledňuje nabídková cena odchylně od čl. 42 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 952/2006 žádné
vývozní náhrady. Nabídková cena se vztahuje na bílý cukr standardní jakosti definované v části B přílohy IV
nařízení (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Minimální množství uvedené v Nabídce pro toto dílčí nabídkové řízení na prodej cukru z intervenčních zásob
činí 250 tun, pokud disponibilní množství pro danou partii není nižší než 250 tun. V takovém případě musí být
nabídnuto množství, které je k dispozici.
Nabídky obsahují prohlášení účastníka nabídkového řízení, v němž se zavazuje, že pro všechna přidělená
množství cukru požádá o vývozní licenci. (K žádosti o vývozní licenci se připojí doklad, že žadatel složil záruku
ve výši 400 EUR na tunu přiděleného množství)
SZIF posoudí na neveřejném zasedání formální správnost nabídek. Po vyhodnocení formální správnosti SZIF
zašle účastníkům, kteří nesplnili formální náležitosti „Oznámení o zamítnutí nabídky do Nabídkového řízení pro
prodej cukru“. Nabídky, které splňují veškeré formální náležitosti jsou neprodleně po skončení tohoto dílčího
Nabídkového řízení zasílány Evropské Komisi, která stanoví minimální prodejní cenu, nebo se rozhodne nabídky
nepřijmout v souladu s postupem uvedeným v článku 195 nařízení (ES) č. 1234/2007. Výběr nabídky je
upraven v čl. 4 NK (ES) č. 879/2008.
Do 3 pracovních dnů od výběru nabídky zašle SZIF účastníkům, jejichž nabídka byla vybrána „Prohlášení o
přidělení partie a vybrání nabídky“. Účastníkům, jejichž nabídka nebyla vybrána zašle SZIF „Oznámení o
zamítnutí nabídky do Nabídkového řízení pro prodej cukru“. Dnem doručení „Prohlášení o přidělení partie a
vybrání nabídky“ vzniká smluvní vztah mezi vybraným účastníkem a SZIF týkající se prodeje intervenčně
skladovaného cukru.
K odběru nakoupeného cukru musí dojít nejpozději do 4 týdnů ode dne doručení „Prohlášení o přidělení
partie a vybrání nabídky“. K odběru cukru dochází v níže uvedeném místě skladování příslušné partie cukru.
Kupující bezprostředně po vyskladnění zajistí vyplnění “Hlášení o odběru zboží kupujícím“ a to na formuláři
vydaném SZIF, ve kterém bude rovněž uvedeno i skutečně odebrané množství cukru kupujícím. Toto “Hlášení o
odběru zboží kupujícím“ musí být neprodleně od vyskladnění doručeno na SZIF – Oddělení pro cukr.
Text obchodních podmínek a formulář „Nabídky do Nabídkového řízení pro prodej cukru na vývoz dle NK
(ES) č. 879/2008“, jsou zveřejněny na http://www.szif.cz v sekci Společná organizace trhu/Komodity –
komodita cukr/Intervenční prodej cukru.
Pro intervenční cukr, který nevykazuje standardní jakost, upraví členské státy cenu tak, že použijí článek
32, odst. 6 a článek 33 NK (ES) č. 952/2006.
Množství dostupné na partii se sníží o množství přidělená v tentýž den na uvedenou partii dle NK (ES) č.
877/2008 a 878/2008.
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Vývozní licence vydané v rámci daného dílčího nabídkového řízení jsou platné ode dne jejich vydání až po
vypršení pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy proběhlo dané dílčí nabídkové řízení. Dle čl.
48 NK (ES) č. 952/2006 má účastník povinnost požádat o licenci během 18 dní po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Lhůta pro podání nabídek pro dílčí nabídkové řízení č. 879/2008/0011 na prodej cukru z intervenčních
zásob na vývoz začíná dne 26. února 2009 a končí dne 11. března 2009 v 15:00 hodin.
Do této doby musí být nabídka doručena na SZIF. Nabídky do nabídkového řízení pro prodej cukru na vývoz
musí být předloženy výhradně v zapečetěných obálkách, označených „DŮVĚRNÉ – NABÍDKA DO NABÍDKOVÉHO
ŘÍZENÍ PRO PRODEJ CUKRU NA VÝVOZ – NEOTVÍRAT“. Na neoznačené, neúplné nebo jinak doručené nabídky
nebude brán zřetel.

Prodejní seznam
Nabídkové řízení se týká partií umístěných v intervenčních skladech:
Ethanol Energy a.s.
cukr je uskladněn v centrálním skladu, Školská 67, Vrdy 285 71, tel. 326 370 620
denní kapacita vyskladnění – paleta á 50 kg pytle – 750 tun
železniční vlečka, silniční přípojka

číslo partie

množství v
tunách

jakost

druh obalu

052000033

90,55

III.

50 kg PP, 1050 kg
na paletě

052000034

2047,500

III.

50 kg PP, 1050 kg
na paletě

Celkem

2138,05

Bližší informace poskytnou pracovníci SZIF:
Ing. Jitka Staňková tel: 222 871 886
Jitka Crnčevićová, tel. 222 871 844
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